Duo

Verdubbel de expertise voor
uw privé- én uw professioneel vermogen

BNP Paribas Fortis is er voor u :
Kom langs in het kantoor

(op afspraak ma-vrij tot 19 u.; za 9-12 u.)

Made in BNP Paribas

Advies ?
Informatie ?
Verrichtingen ?

Bel ons op tel. 02 433 43 31
(ma-vrij 7-22 u.; za 9-17 u.)
Telefoon

Internet

Surf naar:
www.bnpparibasfortis.be/ondernemers,
www.bnpparibasfortis.be/privatebanking
(alle dagen, 24 u. op 24)

Surf mobiel naar m.bnpparibasfortis.be
(alle dagen, 24 u. op 24)
GSM

De inhoud van deze brochure heeft een uitsluitend informatief doel. Zij geldt in geen enkel opzicht als
advies. BNP Paribas Fortis is niet verantwoordelijk voor de inhoud, zelfs niet in het geval van fouten,
incorrecte gegevens of onvolledige informatie.

Hoe wordt u Duo-cliënt
bij De Ondernemersbank en Private Banking?

U wordt Duo-cliënt wanneer u een beroep doet op onze diensten
• bij De Ondernemersbank voor uw professionele activiteiten ;
• bij BNP Paribas Fortis Private Banking voor het advies m.b.t. uw privévermogen.
Bij BNP Paribas Fortis Private Banking wordt u cliënt door de ondertekening van een patrimoniale
overeenkomst.

BNP Paribas Fortis NV
Warandeberg 3
1000 Brussel
RPR Brussel
BTW BE0403.199.702
FSMA n° 25.879 A

Deze brochure werd gedrukt
op 100% gerecycleerd
papier met het
Europees Ecolabel

V.U.: Ann Moenaert, BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel , RPR Brussel - IN9044 I 09-2013 I 20316

Kantoren

De
Ondernemersbank
voor uw zakelijk
vermogen

Duo
expertise

De Ondernemersbank

Duo

voor uw zakelijk vermogen
Elke ontwikkelingsfase van
uw onderneming verdient
specifieke aandacht.

De Ondernemersbank
van BNP Paribas Fortis staat
ondernemers en beoefenaars
van een vrij beroep bij in elke
ontwikkelingsfase van hun activiteit.
Speciale aandacht gaat daarbij uit
naar hun financieringsbehoeften.

Private Banking
voor uw
privévermogen

De adviseur van De Ondernemersbank
|| gespecialiseerd

in het beheer van uw
professionele behoeften
|| gericht op het portfolio management
van de onderneming;
|| verantwoordelijk voor een persoonlijke
en gedifferentieerde service op maat.

Expertise voor uw privé- en uw professioneel vermogen
Een gecoördineerde
aanpak loont.

De gecoördineerde aanpak
van Duo

Duo houdt tegelijk rekening met
uw zakelijke belangen en uw
privébelangen, met het oog op een
globale optimalisatie.

|| Een adviseur van de Ondernemersbank
én een private banker inventariseren
samen met u uw financiële situatie, uw
verwachtingen, uw doelstelllingen en uw
projecten via de Patrimoniale Balans.
|| We analyseren uw persoonlijke
situatie.
|| Wij helpen u bij het bepalen van uw
patrimoniale behoeften en projecten en
werken samen met u proactieve oplossingen uit om deze doelstellingen te
bereiken.

De adviseur van de Ondernemersbank
en de private banker zijn het centrale
aanspreekpunt
|| voor

het optimale evenwicht tussen
persoonlijke en zakelijke belangen
|| gefocust op globaal patrimoniaal
advies en expertise;
|| vanuit een strikt respect voor de
vertrouwelijkheid

Ondernemer
1. Startfase
|| uw

plannen in het licht van de financiële mogelijkheden
van externe financiering
|| bescherming van de startende ondernemer
|| bronnen

2. Ontwikkeling

|| thesauriebeheer
|| investeringsadvies

en bronnen van financiering voor de bedrijfsvoering
|| begeleiding van expansie
|| bescherming van de continuïteit van het bedrijf

Zakelijk vermogen
omzetten in
Bedrijfsoverdracht
privé-vermogen

3. Consolidatie
|| continue

financiering van onderneming
van aandeelhouderschap
|| optimalisatie van bedrijfsstructuur
|| pensioenvoorzieningen

Consolideren

|| consolidatie

op overlating bedrijf
|| voorbereiding van de overdracht van het bedrijf binnen of buiten de familie

Erfgenamen

Uitbreiden

Starten

Het privévermogen en het
zakelijk vermogen hebben tal
van raakvlakken, meteen de
momenten waarop de dubbele
invalshoek van Duo haar meerwaarde bewijst.

Huwelijk

Beschermen

Private Banking staat de ondernemer
bij in zijn privéhoedanigheid en
concentreert zich dus bij voorrang op
vermogensplanning en -opbouw, de
beleggingsportefeuille, de financiering
van privéprojecten en de bescherming
van het gezin en het patrimonium.
De private banker
|| is

het centrale aanspreekpunt
samen met een team van
experten op het vlak van kredieten,
fiscaliteit, successieplanning
|| de vertrouwensrelatie staat voorop
|| gefocust op globaal patrimoniaal
advies en expertise
|| in volle transparantie over de
eventuele risico’s en ondersteund door
een regelmatige verslaggeving;
|| met een strikt respect voor de
vertrouwelijkheid.
|| werkt

Private Banking engageert zich
De Patrimoniale Overeenkomst is de
hoeksteen van de dienstverlening
van de Private Bank. Zij beschrijft de
prestaties en diensten die Private
Banking-cliënten mogen verwachten
op elk van de 5 domeinen:

Dagelijks bankieren
|| moduleerbare oplossingen voor
dagelijks bankieren, exclusieve
oplossingen;
Beleggen
|| afstemming van de portefeuille vanuit
behoeften en beleggersprofiel;
|| actieve opvolging van de
beleggingsportefeuille

Eerste woning

Zakelijk
Privé

|| oordeelkundige en gespreide toewijzing
van activa en bewaking evenwicht;
Lenen
|| exclusief aanbod kredietoplossingen en
advies voor structurering van kredieten ;
Verzekeren
|| afdoende bescherming van de persoon,
het gezin en de bezittingen;
|| de verzekering van de toekomst van de
kinderen (studies, …);
Estate Planning
|| optimale voorbereiding van overdracht
van vermogen en successie;
|| organisatie van het vermogen vanuit
de behoeften van de langstlevende;
|| opwaardering en optimalisatie van
vermogen.

Ondernemer
1. Beschermen

3. Consolidatie

|| bescherming

|| fiscale

van het inkomen
|| bescherming van het gezin

2. Ontwikkelen

van het vermogen:
gezinswoning, spaarcapaciteit,
|| voorbereiding toekomst kinderen
|| fiscale optimalisatie

Beleggen

Kinderen

voor uw privévermogen

|| fundament

Tweede woning
Beschermen

4. Overdracht
|| anticiperen

Overdracht
privé-vermogen

Private Banking

optimalisatie
rendementen
beleggingen
|| vermogensplanning toegespitst
op pensioen
|| optimalisatie

4. Successie

|| zorgen voor regelmatige
inkomensstroom
|| voorbereiding successie

